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AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 100. i 102. Zakona o prostornom uređe-
nju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 
i 50/12), članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog broj 7/09) i Odluke o izradi II. ciljanih 
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone Jalševac u Jastrebarskom (“Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog” broj 10/12) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 21. 
sjednici održanoj 21. veljače  2013. donijelo je

ODLUKU 
o donošenju II. ciljanih izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
Jalševac u Jastrebarskom

Članak 1.
Donose se II. ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom (“Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 4/07 i 4/10).

Članak 2.
II. ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom izradila je tvrtka 
„URBING“ d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoli-
ša, Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 20.

Članak 3.
Elaborat II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom sastoji se 
od knjige s tekstualnim i grafičkim dijelovima Plana sljedećeg 
sadržaja:

Tekstualni  dio:
 I. Obrazloženje
II. Odluka o donošenju s Odredbama za provođenje II. cilja-

nih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone Jalševac u Jastrebarskom

Grafički prikazi: 
Korekcija kartografskih prikaza (odgovarajući segment)  

         mj. 1: 5.000
Karta 1. Korištenje i namjena površina
Karta 2. Infrastrukturni sustav 
Karta 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i  

 način i uvjeti gradnje 

Članak 4.
Odredbe za provođenje:

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Jalševac u Ja-
strebarskom (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 4/07 i 
4/10) - II. ciljane izmjene i dopune
1. Članak 5. Odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređe-

nja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom (“Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 4/07 i 4/10) mijenja se i 
glasi:

Na površinama gospodarske namjene (“I”) moguća je 
gradnja građevina gospodarske namjene i pomoćnih gra-
đevina.
Pod građevinama gospodarske namjene odnosno gospo-
darskih djelatnosti podrazumijevaju se sve proizvodne, 
poslovne, ugostiteljsko-turističke građevine, komunalno-
servisne i prateće namjene, te skladišne namjene.

2. Iza članka 86. Odredbi za provođenje Urbanističkog plana 
uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 4/07 i 4/10) dodaje se 
članak 87. koji glasi:

Grafički dijelovi Urbanističkog plana uređenja Gospo-
darske zone Jalševac u Jastrebarskom (“Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog” broj 4/07 i 4/10) zamjenjuju se 
grafičkim dijelovima II. ciljanih izmjena i dopuna Urba-
nističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u 
Jastrebarskom (kartografski prikazi 1, 2 i 3).

3. Dodaje se članak 88. Odredbi za provođenje Urbanističkog 
plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 4/07 i 4/10) 
koji glasi:

U zoni obuhvata ovih II. ciljanih izmjena i dopuna osim 
građevina gospodarske namjene navedenih u članku 5. 
ovih Odredbi moguća je i gradnja građevina namijenje-
nih za aquakulturu (tehnologija proizvodnje ribe u zatvo-
renom prostoru).

Članak 5.
Elaborat II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom izrađen je u 
5 (pet) izvornika potpisanih i ovjerenih pečatom Gradskog vijeća 
Grada Jastrebarskog.

Jedan izvornik čuva se u pismohrani Gradskog vijeća Grada 
Jastrebarskog, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom do-
stavlja se sljedećim naslovima:
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• Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
• Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zagrebačke 

županije,
• Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Jastrebarsko,
• Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno ure-

đenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 238/12-01-13-4
Jastrebarsko, 21. veljače 2013.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 100. i 102. Zakona o prostornom uređe-
nju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 
i 50/12), članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09) i Odluke o izradi V. ciljanih 
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ”Sjeverni dio cen-
tra Jastrebarskog” (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 
8/12) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 21. sjednici održa-
noj 21. veljače 2013. donijelo je

ODLUKU 
o donošenju V. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog 
plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“

Članak 1.
Donose se V. ciljane izmjene i dopune Detaljnog plana uređe-

nja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog” broj 7/95, 5/01, 6/06, 2/10 i 7/11).

Članak 2.
V. ciljane izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Sje-

verni dio centra Jastrebarskog“ izradila je tvrtka „URBING“ 
d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb, 
Avenija Većeslava Holjevca 20.

Članak 3.
Elaborat V. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana ure-

đenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ sastoji se od knjige s 

tekstualnim i grafičkim dijelovima Plana sljedećeg sadržaja:
Prilozi
Dokumentacija

Tekstualni  dio:
 I. Obrazloženje
II. Odluka o donošenju V. ciljanih izmjena i dopuna DPU 

„Sjeverni dio centra Jastrebarskog”
Grafički prikazi: 

Korekcija kartografskih prikaza  mj. 1:1.000
Karta 1. Uvjeti za oblikovanje, korištenje i uređenje zemljišta   

Članak 4.
Grafički dio elaborata Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio 

centra Jastrebarskog“ (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” 
broj 7/95, 5/01, 6/06, 2/10 i 7/11) zamjenjuje se dijelom koji je 
u ovim V. ciljanim izmjenama i dopunama Plana obuhvaćen pro-
storom s oznakom 1.

Članak 5.
Elaborat V. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana ure-

đenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ izrađen je u 5 (pet) 
izvornika potpisanih i ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada 
Jastrebarskog.

Jedan izvornik čuva se u pismohrani Gradskog vijeća Grada 
Jastrebarskog, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom do-
stavlja se sljedećim naslovima:
• Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja,
• Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zagrebačke 

županije,
• Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, 

gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Jastrebarsko,
• Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno ure-

đenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 238/12-01-13-5
Jastrebarsko, 21. veljače 2013.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 23/11, 
61/11) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09 ), Gradsko vijeće Grada Jastrebar-
skog na 21. sjednici održanoj 21. veljače 2013. donijelo je

ODLUKU 
o raspoređivanju sredstava  

političkim strankama za 2013. godinu

Članak 1.
Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 64.999,89 kn (šezdesetičetiri tisuće devetstodevedesetidevet kuna), osigurana 

u proračunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, namjenjena za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su članovi vi-
jećnici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).
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Na temelju članka 65. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12)  i članka 37. i 
73. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog”, broj 7/09), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 21. 
sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA  

STATUTA GRADA JASTREBARSKOG

Članak 1.
U Statutu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Ja-

strebarskog“, broj 7/09), iza članka 73. dodaje se novi članak 73.a 
koji glasi:

„Članak 73. a
Gradske četvrti na području gradskog naselja Jastrebarsko su:

1. Gradska četvrt Donja Jaska (za područje sljedećih ulica u 
gradu Jastrebarskom: Ante i Davida Starčevića, Antuna Ba-
uera, Antuna Vancaša, Arnolda Štrausa, Bana Tome Erdödija 
Bakača, Benedikta Vinkovića, Braće Radić, Cvetkovačka, 
Cvjetno naselje, Črnilovečka cesta, dr. Branka Davile, dr. 
Franje Tuđmana, Franje Brezara, Ivane Brlić-Mažuranić, 
Janka Matka, Josipa Langa, Josipa Resteka, Kamila Tom-
pe, Kolodvorska, Marije Jurić-Zagorke, Martina Borkovića, 
Matije Gubca, Mile Kneževića, Nikole Tesle, Odvojak ulice 
Josipa Resteka, Okićko naselje, Petra Petretića, Petra Sko-
ka, Prigorska, Rafaela Levakovića, Stjepana Bakšića, Tadije 
Smičiklasa, Trešnjevka, Vatroslava Rožića, Većeslava Ho-
ljevca, Vila Velebita, Gospodarska i Erdödijev park)

2. Gradska četvrt Gornja Jaska (za područje sljedećih ulica u 
gradu Jastrebarskom: A. G. Matoša, Ante Kovačića, Antuna 
Mihanovića, Augusta Šenoe, Bana Josipa Jelačića, Braće 
Kazić, Desinečka, Dragutina Domjanića, Eugena Kumičića, 
Josipa Torbara, Klinčaselska, Kneza Branimira, Kneza Do-

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u Gradskom 

vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u Gradskom vijeću u trenutku konsti-
tuiranja Gradskog vijeća.

Ukoliko pojedinom vijećniku Gradskog vijeća, nakon konstituiranja Gradskog vijeća, prestane članstvo u političkoj stranci, fi-
nancijska sredstva koja se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u trenutku 
konstituiranja Gradskog vijeća.

Slijedom navedenog, financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu od  3.350,51  kn po vijećniku, te za 
svakog vijećnika podzastupljenog spola uvećano za 10% u iznosu od  3.685,56  kn kako slijedi:

NAZIV STRANKE
BROJ 

VJEĆNIKA

BROJ VIJEĆNIKA 
PODZASTUPLJENOG 

SPOLA UKUPNI IZNOS MJESEČNI IZNOS

1.
Socijaldemokratska Partija 
- SDP 5 1 20.438,11 kn 1.703,17 kn

2.
Hrvatska seljačka stranka - 
HSS 4 1 17.087,60 kn 1.423,96 kn

3.
Hrvatska demokratska 
zajednica - HDZ 2 2 14.072,14 kn 1.172,67 kn

4.
Hrvatska narodna stranka 
- HNS 2 - 6.701,02 kn 558,41 kn

5.
Hrvatska stranka prava 
- HSP 1 - 3.350,51 kn 279,20 kn

6.
Hrvatska stranka 
umirovljenika - HSU 1 - 3.350,51 kn 279,20 kn
UKUPNO: 64.999,89 kn

Članak 3.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro-račun političke stranke svaka tri mjeseca za prethodno tromjesečje u jednakim iznosima.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, a u svezi s održavanjem lokalnih izbora i raspuštanjem predstavničkih tijela jedinica 

lokalne samouprave, sredstva za drugo tromjesečje isplatit će se, razmjerno vremenu koje će vjećnici pojedinih političkih stranaka 
provesti u Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog, računajući od 01. travnja 2013. godine do dana raspuštanja Gradskog vijeća.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”, a primjenjuje se do stupanja na 

snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave.

KLASA: 021-05/13-01/01
URBROJ: 238/12-01-13-6
Jastrebarsko, 21. veljače 2013.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.
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magoja, Kneza Mislava, Kralja Petra Krešimira, Kralja To-
mislava, Kralja Zvonimira, Mirni put, Mladinska, Odvojak 
ulice Bana Josipa Jelačića, Pavlovčanska cesta, Petra Svači-
ća, Plešivička, Podgaj, Radnička cesta, Stjepana Medvedov-
skog-Zipe, Tina Ujevića, Tome Mikloušića, Trg Josipa Jurja 
Strossmayera, Trg kardinala Alojzija Stepinca, Trg Ljube 
Babića, Vlade Vlaisavljevića, Vladimira Nazora, Vladimira 
Vidrića, Vladka Mačeka, Zagrebačka, Zdihovačka, Zelena 
ulica, Zeleni gaj, Zrinski-Frankopanska).
Područje i granice gradskih četvrti određuju se posebnom od-

lukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu 
koji je sastavni dio te odluke.“

Članak 2.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/13-01/01 
URBROJ: 238/12-01-13-7
Jastrebarsko, 21. veljače 2013. 

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 7/09) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika,  
31. siječnja  2013. godine, donio je

PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2013. GODINU

Ovim Planom nabave utvrđuje se nabava za proračunsku 2013. godinu prema slijedećoj evidenciji nabave

AKTI GRADONAČELNIKA

Red.
br. Predmet nabave Evidencijski 

broj nabave

Procijenjena 
vrijednost 

nabave
Vrsta postupka 

Ugovor/
Okvirni 

sporazum

Planirani 
početak 

postupka

Planirano 
trajanje 
ugovora

 A) GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK      
1. Reprezentacija A13-001 44.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2013. 1 godina
 C) UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI   
1. Deratizacija C13-001 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2013. 
2. Dezinsekcija C13-002 65.600,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2013. 
3. Grafičke i tiskarske usluge - Gradski muzej C13-003 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
4. Izrada Plana zaštite od požara i tehnoloških  
 eksplozija C13-004 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
5. Adaptacija Društvenog doma Dragovanščak C13-005 168.000,00 otvoreni ugovor ožujak 2013. 
6. Nabava i postavljanje Info ploča i razvoj sustava  
 Info Jaska C13-006 311.000,00 otvoreni ugovor ožujak 2013. 
 E) UPRAVNI ODJEL ZA STAMB.-KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA 
 I GEODETSKE POSLOVE      
    E1) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE    
1. Prometna signalizacija - vertikalna 1E13-001 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
2. Prometna signalizacija - horizontalna 1E13-002 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
3. Koševi za smeće, klupe 1E13-003 28.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
4. Ukrasi za blagdansko uređenje grada 1E13-004 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
    E2) GRADNJA JAVNIH POVRŠINA      
1. Nogostup Zdihovačka - izgradnja 2E13-001 388.000,00 otvoreni ugovor  
2. Nogostup Petrovina - izgradnja 2E13-002 156.000,00 otvoreni ugovor  
3. Nogostup Gornji Desinec - izgradnja 2E13-003 492.000,00 otvoreni ugovor  
4. Nogostup Vukšin Šipak - izgradnja 2E13-004 240.000,00 otvoreni ugovor veljača 2013. 
5. Dječja igrališta (Gorica Svetojanska, Izimje,  
 G. Reka) - nabava i ugradnja opreme 2E13-005 240.000,00 otvoreni ugovor veljača 2013. 
6. Autobusne čekaonice (3 kom)- nabava i montaža 2E13-006 48.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
7. Pješački most i staze u parku Erdödy - izgradnja 2E13-007 441.600,00 otvoreni ugovor  
8. Studija hortikulturnog uređenja- projekt 2E13-008 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
9. Sanacija klizišta u Prilipju - projekt 2E13-009 26.400,00 izravno ugovaranje ugovor  
10. Geodetsko-katastarske usluge 2E13-010 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
    E3) GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA      
1. I.B.Mažuranić - proširenje mosta 3E13-001 80.000,00 otvoreni ugovor  
2. Cesta Gornja Kupčina - izgradnja 3E13-002 196.000,00 otvoreni ugovor  
3. Cesta Prilipje - izgradnja  3E13-003 544.000,00 otvoreni ugovor  
4. Most na Kupčini (Guci) - izgradnja 3E13-004 352.000,00 otvoreni ugovor  
5. Donji Desinec: raskrižje na D1- idejni projekt 3E13-005 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
6. Geodetsko-katastarske usluge 3E13-006 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
7. Izgradnja gradske prometnice GG1 JUG i  
 GG1 SJEVER, dodatni radovi: Prometnica  
 GG1 JUG, punjenje postojeće kanalizacijske  3E13-007 325.000,00 pregovarački ugovor veljača 2013. 
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    E4) GRADNJA JAVNE RASVJETE      
1. Produžeci u naseljima 4E13-001 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
    E6) PROSTORNO PLANIRANJE      
1.  II. ciljane izmjene i dopune UPU Jalševac 6E13-001 28.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
2. Geodetsko-katastarske usluge 6E13-002 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
    E7) ZAŠTITA OKOLIŠA      
1. Higijeničarska služba 7E13-001 152.000,00 otvoreni ugovor svibanj 2013. 
    E8) ZAŠTITA I OČUVANJE SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE    
1. Župna crkva Sv. Nikole u Jastrebarskom-  
 zaštita od vlage temelja i zidova 8E13-001 120.000,00 otvoreni ugovor  
2. Župni ured Jastrebarsko - uređenje kapela 8E13-002 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
1. F) GRADSKA SLUŽBA      
2. Uredski materijal F123-001 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2013. 1 godina
3. Literatura (publikacije, časpopisi, knjige) F13-002 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
4. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje F13-003 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2013. 1 godina
5. Motorni benzin F13-004 64.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
6. Plin F13-005 76.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
7. Usluge telefona i telefaksa F13-006 68.000,00  ugovor  
8. Usluge mobilne telefonije F13-007 60.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
9. Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) F13-008 96.000,00  ugovor  
10. Usluge održavanja prijevoznih sredstava  F13-009 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
11. Elektronski mediji - objava natječaja i oglasa F13-010 28.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
12. Usluge promidžbe i informiranja - 
 objava natječaja i oglasa F13-011 44.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
13. Usluge održavanja informatičkog sustava i opreme F13-012 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2013. 
14. Operativni leasing-najam osobnog automobila  
 za potrebe Grada Jastrebarskog F13-013 116.000,00 otvoreni postupak ugovor  
15. Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi  
 zaposlenika F13-014 28.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
16. Najam servera F13-015 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
17. Najam fotokopirnih uređaja F13-016 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
18. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja F13-017 160.000,00 us. dodatak II b ugovor lipanj 2013. 1 godina
19. Usluge ažuriranja računalnih baza F13-018 64.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2013. 1 godina
20. Usluge tiskanja “Službenog vjesnika” F13-019 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
21. Ulaganja u računalne programe F13-020 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
22. Održavanje sustava za upravljanje dokumentacijom F13-021 9.900,00 izravno ugovaranje ugovor  
23. Plemeniti metali-nabava zlatnika za Dan grada F13-022 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
 G) URED GRADONAČELNIKA      
1. Grafičke i tiskarske usluge G13-001 28.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
2. Usluge radio emitiranja G13-002 240.000,00 us.dodatak II b ugovor veljača 2013. 
3. Izrada idejnog rješenja i dizajna Godišnjaka Grada  
 Jastrebarskog za 2013. godinu G13-003 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2013. 
4. Usluge tiskanja Godišnjaka Grada Jastrebarskog  
 za 2013. godinu  G13-004 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor  

Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da temeljem članka 18. Zakona o javnoj nabavi (“Nardone novine” broj 90/11), 

za procijenjenu vrijednost do 69.999,99 kn bez poreza na dodanu vrijednost sklopi ugovor o nabavi.

Članak 3.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-19
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Red.
br. Predmet nabave Evidencijski 

broj nabave

Procijenjena 
vrijednost 

nabave
Vrsta postupka 

Ugovor/
Okvirni 

sporazum

Planirani 
početak 

postupka

Planirano 
trajanje 
ugovora

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon 
pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom 
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E12-008, 
objavljenom 27. kolovoza 2012. u Elektroničkom oglasniku jav-
ne nabave pod brojem 2012/S 002-0054098, donosi se

ODLUKA  
O PONIŠTENJU

 I. Poništava se postupak javne nabave objavljen u Elektronič-
kom oglasniku javne nabave objavljen 27. kolovoza 2012., pod 
brojem 2012/S 002-0054098, za Izgradnju nogostupa uz lijevu 
stranu gradske prometnice u Jastrebarskom GG1 JUG/ FAZA II.
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II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregle-
du i ocjeni ponuda, bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, 
preporučenom poštom s povratnicom. 

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni 
postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnju nogostupa 
uz lijevu stranu gradske prometnice u Jastrebarskom GG1 JUG/ 
FAZA II, broj nabave 2E12-008. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentaci-
jom za nadmetanje poslao 24. kolovoza 2012. na objavljivanje 
u Narodne novine, te je isti objavljen 27. kolovoza 2012 u Elek-
troničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 
2012/S 002-0054098.

Naručitelj je 18. rujna 2012. u 08:30 sati javno otvorio ponu-
de, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo 
8 (osam) ponuda slijedećih ponuditelja: 

 – HVAR d.o.o., 10 430 Samobor, Nikole Šubića Zrinskog 16/a, 
OIB: 56710177871

 – M. Soldo d.o.o., Zagreb, Debanićeva 39, OIB: 58353605637
 – INDUSTROGRADNJA d.o.o., 10 412 Donja Lomnica, Indu-
strijska cesta bb, OIB: 34658363668

 – MDK Građevinar, trgovine usluge i poljoprivreda, 49 214 
Veliko Trgovišće, Mrzlo polje 36, OIB: 95223518336

 – CESTE KARLOVAC d.d., 47 000 Karlovac, Banija 136/a, 
OIB: 30218158872

 – GV PROM d.o.o., Jastrebarsko, A. Šenoe 2, OIB: 
64880141785

 – GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o., Jastrebarsko, Dr. Franje 
Tuđmana 83, OIB: 88359896101

 – KRO-GRAD, 10 380 Sv. Ivan Zelina, Črečran 36a, OIB: 
36315052566
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 

sljedeće:
 – kod ponuditelja GV PROM d.o.o., Jastrebarsko, A. Šenoe 2, 
OIB: 64880141785 postoji razlog za isključenje, sukladno 
članku 67., stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi;

 – kod ostalih gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za 
isključenje;

 – gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbiljnost 
ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje;

 – kao najpovoljnija ponuda ocijenjena je ponuda ponudite-
lja CESTE KARLOVAC, Banija 136/2, Karlovac, OIB: 
30218158872.
Člankom 100. stavkom 3. točkom 1. Zakona o javnoj naba-

vi određeno je da javni naručitelj može poništiti postupak javne 
nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih 
sredstava za nabavu. Budući cijena najpovoljnije ponude prelazi 
iznos sredstava planiranih u Proračunu Grada Jastrebarskog od-
lučeno je kao u točki I. izreke ove Odluke. 

Člankom 101. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno 
je da u slučaju poništenja postupka iz članka 100. stavka 3. javni 
naručitelj odluku o poništenju s preslikom zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda bez odgode dostavlja svim ponuditeljima, pa je 
odlučeno kao u točki II. izreke ove Odluke.

KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-10
Jastrebarsko, 18. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon 
pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom 
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E12-009, 
objavljenom 27. kolovoza 2012. u Elektroničkom oglasniku jav-
ne nabave pod brojem 2012/S 002-0054138, donosi se

ODLUKA O PONIŠTENJU

 I. Poništava se postupak javne nabave objavljen u Elektronič-
kom oglasniku javne nabave objavljen 27. kolovoza 2012., pod 
brojem 2012/S 002-0054138,  za Izgradnju nogostupa uz desnu 
stranu gradske prometnice u Jastrebarskom GG1 JUG/ FAZA III.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregle-
du i ocjeni ponuda, bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, 
preporučenom poštom s povratnicom. 

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni 
postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnju nogostupa 
uz desnu stranu gradske prometnice u Jastrebarskom GG1 JUG/ 
FAZA III, broj nabave 2E12-009. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentaci-
jom za nadmetanje poslao 24. kolovoza 2012. na objavljivanje 
u Narodne novine, te je isti objavljen 27. kolovoza 2012. u Elek-
troničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 
2012/S 002-0054138.

Naručitelj je 18. rujna 2012. u 09:30 sati javno otvorio ponu-
de, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo 
6 (šest) ponuda slijedećih ponuditelja: 

 – HVAR d.o.o., 10 430 Samobor, Nikole Šubića Zrinskog 16/a, 
OIB: 56710177871

 – M. Soldo d.o.o., Zagreb, Debanićeva 39, OIB: 58353605637
 – GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o., Jastrebarsko, Dr. Franje 
Tuđmana 83, OIB: 88359896101

 – CESTE KARLOVAC d.d., 47 000 Karlovac, Banija 136/a, 
OIB: 30218158872

 – MDK Građevinar, trgovine usluge i poljoprivreda, 49 214 
Veliko Trgovišće, Mrzlo polje 36, OIB: 95223518336

 – KRO-GRAD, 10 380 Sv. Ivan Zelina, Črečran 36a, OIB: 
36315052566
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 

sljedeće:
 – kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi;

 – gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbiljnost 
ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje;

 – kao najpovoljnija ponuda ocijenjena je ponuda ponudite-
lja CESTE KARLOVAC, Banija 136/2, Karlovac, OIB: 
30218158872.
Člankom 100. stavkom 3. točkom 1. Zakona o javnoj naba-

vi određeno je da javni naručitelj može poništiti postupak javne 
nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih 
sredstava za nabavu. Budući cijena najpovoljnije ponude prelazi 
iznos sredstava planiranih u Proračunu Grada Jastrebarskog od-
lučeno je kao u točki I. izreke ove Odluke. 

Člankom 101. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno 
je da u slučaju poništenja postupka iz članka 100. stavka 3. javni 
naručitelj odluku o poništenju s preslikom zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda bez odgode dostavlja svim ponuditeljima, pa je 
odlučeno kao u točki II. izreke ove Odluke.
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KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-12-11
Jastrebarsko, 18. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon 
pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom 
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E12-010, 
objavljenom 27. kolovoza 2012. u Elektroničkom oglasniku jav-
ne nabave pod brojem 2012/S 002-0054175, donosi se

ODLUKA O PONIŠTENJU

I. Poništava se postupak javne nabave objavljen u Elektro-
ničkom oglasniku javne nabave objavljen 27. kolovoza 2012., 
pod brojem 2012/S 002-0054175,  za Izgradnju nogostupa uz li-
jevu stranu gradske prometnice u Jastrebarskom GG1 SJEVER/ 
FAZA II.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregle-
du i ocjeni ponuda, bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, 
preporučenom poštom s povratnicom. 

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni 
postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnju nogostupa 
uz lijevu stranu gradske prometnice u Jastrebarskom GG1 SJE-
VER/ FAZA II, broj nabave 2E12-010. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentaci-
jom za nadmetanje poslao 24. kolovoza 2012. na objavljivanje 
u Narodne novine, te je isti objavljen 27. kolovoza 2012 u Elek-
troničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 
2012/S 002-0054138.

Naručitelj je 18. rujna 2012. u 10:30 sati javno otvorio ponu-
de, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo 
6 (šest) ponuda slijedećih ponuditelja: 

 – HVAR d.o.o., 10 430 Samobor, Nikole Šubića Zrinskog 16/a, 
OIB: 56710177871

 – M. Soldo d.o.o., Zagreb, Debanićeva 39, OIB: 58353605637
 – GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o., Jastrebarsko, Dr. Franje 
Tuđmana 83, OIB: 88359896101

 – CESTE KARLOVAC d.d., 47 000 Karlovac, Banija 136/a, 
OIB: 30218158872

 – MDK Građevinar, trgovine usluge i poljoprivreda, 49 214 
Veliko Trgovišće, Mrzlo polje 36, OIB: 95223518336

 – KRO-GRAD, 10 380 Sv. Ivan Zelina, Črečran 36a, OIB: 
36315052566
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 

sljedeće:
 – kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi;

 – gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbiljnost 
ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje;

 – kao najpovoljnija ponuda ocijenjena je ponuda ponudite-
lja CESTE KARLOVAC, Banija 136/2, Karlovac, OIB: 
30218158872.
Člankom 100. stavkom 3. točkom 1. Zakona o javnoj naba-

vi određeno je da javni naručitelj može poništiti postupak javne 

nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih 
sredstava za nabavu. Budući cijena najpovoljnije ponude prelazi 
iznos sredstava planiranih u Proračunu Grada Jastrebarskog od-
lučeno je kao u točki I. izreke ove Odluke. 

Člankom 101. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno 
je da u slučaju poništenja postupka iz članka 100. stavka 3. javni 
naručitelj odluku o poništenju s preslikom zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda bez odgode dostavlja svim ponuditeljima, pa je 
odlučeno kao u točki II. izreke ove Odluke.

KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-12
Jastrebarsko, 18. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon 
pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom 
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E12-011, 
objavljenom 27. kolovoza 2012. u Elektroničkom oglasniku jav-
ne nabave pod brojem 2012/S 002-0054201, donosi se

ODLUKA O PONIŠTENJU

I. Poništava se postupak javne nabave objavljen u Elektro-
ničkom oglasniku javne nabave objavljen 27. kolovoza 2012., 
pod brojem 2012/S 002-0054201,  za Izgradnju nogostupa uz de-
snuu stranu gradske prometnice u Jastrebarskom GG1 SJEVER/ 
FAZA III.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregle-
du i ocjeni ponuda, bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, 
preporučenom poštom s povratnicom. 

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni 
postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnju nogostupa 
uz desnu stranu gradske prometnice u Jastrebarskom GG1 SJE-
VER/ FAZA III, broj nabave 2E12-011. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentaci-
jom za nadmetanje poslao 24. kolovoza 2012. na objavljivanje 
u Narodne novine, te je isti objavljen 27. kolovoza 2012. u Elek-
troničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 
2012/S 002-0054201.

Naručitelj je 18. rujna 2012. u 11:30 sati javno otvorio ponu-
de, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo 
6 (šest) ponuda slijedećih ponuditelja: 

 – HVAR d.o.o., 10 430 Samobor, Nikole Šubića Zrinskog 16/a, 
OIB: 56710177871

 – M. Soldo d.o.o., Zagreb, Debanićeva 39, OIB: 58353605637
 – GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o., Jastrebarsko, Dr. Franje 
Tuđmana 83, OIB: 88359896101

 – CESTE KARLOVAC d.d., 47 000 Karlovac, Banija 136/a, 
OIB: 30218158872

 – MDK Građevinar, trgovine usluge i poljoprivreda, 49 214 
Veliko Trgovišće, Mrzlo polje 36, OIB: 95223518336
KRO-GRAD, 10 380 Sv. Ivan Zelina, Črečran 36a, OIB: 

36315052566
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U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 
sljedeće:

 – kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi;

 – gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbiljnost 
ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje;

 – kao najpovoljnija ponuda ocijenjena je ponuda ponudite-
lja CESTE KARLOVAC, Banija 136/2, Karlovac, OIB: 
30218158872.
Člankom 100. stavkom 3. točkom 1. Zakona o javnoj naba-

vi određeno je da javni naručitelj može poništiti postupak javne 
nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih 
sredstava za nabavu. Budući cijena najpovoljnije ponude prelazi 
iznos sredstava planiranih u Proračunu Grada Jastrebarskog od-
lučeno je kao u točki I. izreke ove Odluke. 

Člankom 101. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno 
je da u slučaju poništenja postupka iz članka 100. stavka 3. javni 
naručitelj odluku o poništenju s preslikom zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda bez odgode dostavlja svim ponuditeljima, pa je 
odlučeno kao u točki II. izreke ove Odluke.

KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-13
Jastrebarsko, 18. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju II. aneksa Ugovora o građenju, 

KLASA: 433-01/12-01/07, URBROJ: 238/12-02-12-34 
od 13. srpnja 2012. godine

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će II. aneks Ugovora o građenju, 

KLASA: 433-01/12-01/07, URBROJ: 238/12-02-12-34 od 13. 
srpnja 2012. godine o produljenju rokova izvođenja radova na 
izgradnji mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-16
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon pre-
gleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom po-

stupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E12-014, objav-
ljenom 24. rujna 2012. u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
pod brojem 2012/S 002-0063142, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

 I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne na-
bave Izgradnja nogostupa u ulici Franje Ljubetića u Gornjem De-
sincu, odabrana je ponuda gospodarskog subjekta HVAR d.o.o., 
N.Š.Zrinskog 16/a, 10 430 Samobor, OIB: 56710177871.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda od 23. listopada 2012., bez odgode, svakom po-
nuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom. 

III. Ova Odluka postaje izvršna protekom roka mirovanja 
koji iznosi 10 (deset) dana od dana dostave ove Odluke svakom 
ponuditelju.

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni 
postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnja nogostupa 
u ulici Franje Ljubetića u Gornjem Desincu, broj nabave 2E12-
014. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom 
za nadmetanje poslao 21. rujna 2012. na objavljivanje u Narod-
ne novine, te je isti objavljen 24. rujna 2012 u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2012/S 
002-0063142. 

Naručitelj je 22. listopada 2012. u 09:00 sati javno otvorio 
ponude, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pri-
stiglo 6 (šest) ponuda sljedećih ponuditelja: 
1.  M. Soldo d.o.o., Zagreb, Debanićeva 39, OIB: 58353605637
2.  Mežnar građevinske usluge, Belaj 27a, 47 252 Barilović, 

OIB: 13592397276
3.  KRO-GRAD, 10 380 Sv. Ivan Zelina, Črečran 36a, OIB: 

36315052566
4.  CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, 

10 450 Jastrebarsko, OIB: 10339976418
5.  CESTE KARLOVAC d.d., 47 000 Karlovac, Banija 136/a, 

OIB: 30218158872
6.  HVAR d.o.o., 10 430 Samobor, Nikole Šubića Zrinskog 16/a, 

OIB: 56710177871
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 

sljedeće:
 – kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;

 – svi gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbilj-
nost ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Nakon toga je, sukladno članku 94. stavku 5. Zakona o jav-

noj nabavi izvršeno rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir 
ponude koji je bio najniža cijena, sukladno članku 82. stavku 1. 
točki 2. Zakona o javnoj nabavi. 

Slijedom svega navedenoga, ponuda tvrtke HVAR d.o.o., 10 
430 Samobor, Nikole Šubića Zrinskog 16/a, OIB: 56710177871, 
ocijenjena je prihvatljivom i u potpunosti sukladnom uvjetima iz 
dokumentacije za nadmetanje, te, prema kriteriju najniže cijene, 
najpovoljnijom, pa je stoga odlučeno kao u točki I. izreke ove 
Odluke.

Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je 
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom za-
pisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o 
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uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Suklad-
no navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.

Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano 
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mi-
rovanja. Nadalje, članak 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi 
propisuje da je javni naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja 
koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset 
dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o oda-
biru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana 
nakon dana dostave odluke o odabiru. Slijedom navedenoga, a 
imajući u vidu činjenicu da se radi o nabavi male vrijednosti, 
primjenjuje se rok od 10 dana te je stoga odlučeno kao u točki III. 
izreke ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana 
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene 
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kon-
trolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-17
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon 
pregleda i ocjene pravovremeno pristigle ponude u otvorenom 
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave B12-018, objav-
ljenom 23. listopada 2012. u Elektroničkom oglasniku javne na-
bave pod brojem 2012/S 0072757, donosi se

ODLUKA O PONIŠTENJU

I. Poništava se postupak javne nabave objavljen u Elektronič-
kom oglasniku javne nabave dana 23. listopada 2012., pod bro-
jem 2012/S 002-0072757 za Rekonstrukciju i prenamjenu dijela 
poslovne zgrade u ulici V. Mačeka 2 u Jastrebarskom.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregle-
du i ocjeni ponuda, bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, 
preporučenom poštom s povratnicom. 

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni 
postupak javne nabave, za predmet nabave: Rekonstrukcija i pre-
namjena poslovne zgrade u ulici V. Mačeka 2 u Jastrebarskom, 
broj nabave B12-018. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentaci-
jom za nadmetanje poslao 22. listopada 2012. na objavljivanje 
u Narodne novine, te je isti objavljen 23. listopada 2012 u Elek-
troničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 
2012/S 002-0072757.

Naručitelj je dana 12. studenog 2012. u 10:00 sati javno otvo-
rio ponude, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda 
pristigla 1 (jedna) ponuda od ponuditelja: 

 – UKRAS d.d., Sv.L.B.Mandića 111P, 31 000 Osijek, OIB: 
55269070381.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 

sljedeće:
 – kod ponuditelja ne  postoji razlog za isključenje, sukladno 
članku 67., stavku 1. točki 2.  Zakona o javnoj nabavi;

 – gore navedeni ponuditelj dostavio je jamstvo za ozbiljnost 
ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Člankom 100. stavkom 3. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi 

određeno je da javni naručitelj može poništiti postupak javne na-
bave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih sred-
stava za nabavu. Budući cijena ponude prelazi iznos sredstava 
planiranih u Proračunu Grada Jastrebarskog odlučeno je kao u 
točki I. izreke ove Odluke. 

Člankom 101. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno 
je da u slučaju poništenja postupka iz članka 100. stavka 3. javni 
naručitelj odluku o poništenju s preslikom zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda bez odgode dostavlja svim ponuditeljima, pa je 
odlučeno kao u točki II. izreke ove Odluke.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-18
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“ broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o održavanju InGDMS sustava 

za upravljanje dokumentacijom 

Članak 1.
Za pružanje usluga održavanja InGDMS sustava za uprav-

ljanje dokumentacijom, sklopit će se Ugovor s tvrtkom „Inpro“ 
d.o.o. iz Čakovca, M. Krleže 8, OIB: 79178903202, na vrijeme 
od 1 (jedne) godine. Godišnja cijena održavanja iznosi 9.900,00 
kn, plus PDV 25% u iznosu od 2.475,00 kn, što ukupno iznosi 
12.375,00 kuna (slovima: dvanaesttisućatristosedamdesetpettisu-
ća kuna) godišnje.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-23
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 9. i članka 10. stavka 2. Zakona o služ-
benicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 



Broj 2 - Stranica 30 SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG 25. veljače 2013.

samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11) i članka 48. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Ja-
strebarskog zamjenik gradonančelnika utvrđuje:

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
 u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2013. godinu

I.
Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Jastre-

barskog za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvr-
đuje se stvarno stanje popunjenosti te potreban broj službenika i 
namještenika na neodređeno vrijeme u upravnim tijelima Grada 
Jastrebarskog, kao i potreban broj vježbenika.

II.
Plan prijma donosi se na temelju prikupljenih prijedloga pro-

čelnika upravnih tijela Grada Jastrebarskog, vodeći računa o po-
trebama upravnih tijela i raspoloživim financijskim sredstvima, u 
skladu s Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.

III.
Stvarno stanje popunjenosti te potreban broj službenika i na-

mještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog, utvrđuje se 
kako slijedi:
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Plan zapošljavanja za 
2013. godinu

MSSS PS SSS NSS
Ured 
Gradonačelnika

5 2 2

Gradska služba 9 5
Upravni odjel  
za financije

4 3

Upravni odjel  
za gospodarstvo

3 1

Upravni odjel 
za društvene 
djelatnosti

5 4 1

Upravni odjel 
za stambeno-
komunalne 
poslove, prostorno 
uređenje, zaštitu 
okoliša i geodetske 
poslove

10 7

UKUPNO 36 22 3
IV.

U smislu odredaba Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih 
manjina, obzirom na zastupljenost pripadnika nacionalnih ma-
njina u odnosu na ukupan broj stanovnika Grada Jastrebarskog, 
nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni odredbama Zakona o službenicima 
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupra-
vi o razmjernoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u 
upravnim tijelima Grada Jastrebarskog, tako da Grad Jastrebar-
sko nije u obvezi planirati zapošljavanje određenog broja pripad-
nika nacionalnih manjina.

V.
Na temelju ovog Plana prijma nepopunjena radna mjesta 

popunjavat će se temeljem javnog natječaja koji se objavljuje 

u „Narodnim novinama“ i na službenoj internet stranici Grada 
Jastrebarskog, odnosno bez provođenja natječajnog postupka u 
slučaju zadržavanja u službi vježbenika koji je položio državni 
stručni ispit i prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, 
pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu iste ili druge 
jedinice lokalne samoupave. 

VI.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenom vje-

sniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-22
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na privremeno i 
povremeno korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 1/13), a u svezi s odredbom članka 35. stavka 2. Odluke 
o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/12) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 
7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog 
zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli na privremeno korištenje prostora - zgrade 

kina u vlasništvu Grada Jastrebarskog Centru za 
kulturu Jastrebarsko

I.
Centru za kulturu Jastrebarsko, Jastrebarsko, Dr. Franje 

Tuđmana 9, ustanovi kojoj je osnivač Grad Jastrebarsko, dodje-
ljuje se na privremeno korištenje u svrhu obavjanja svoje redovne 
djelatnosti objekt – zgrada kina, koja se nalazi u Jastrebarskom, 
A. i D. Starčevića 1, na k.č.br. 1211/2, k.o. Jastrebarsko.

II.
Prostor iz članka 1. ovog Zaključka dodjeljuje se na privre-

meno korištenje na određeno vrijeme od 5 godina, bez naknade. 
Prava i obveze pod kojima se prostor iz članka 1. ovog Za-

ključka dodjeljuje na privremeno korištenje, utvrdit će se  Ugo-
vorom.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-17
Jastrebarsko, 7. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“ broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
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(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika. donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o korištenju i održavanju 

integralnog informacijskog sustava

Članak 1.
Za pružanje usluga korištenja i održavanja integralnog infor-

macijskog sustava, sklopit će se Ugovor s tvrtkom „LIBUSOFT 
CICOM“ d.o.o. za informacijske tehnologije iz Zagreba, Remeti-
nečka cesta 7a, OIB: 14506572540, na vrijeme od 1 (jedne) godi-
ne. Mjesečna naknada održavanja od 01.01.2013. do 31.03.2013. 
iznosi 4.091,25 kn, uvećano za iznos PDV-a, a od 01.04.2013. do 
31.12.2013. 4.391,25 kn, uvećano za iznos PDv-a, tako da je uku-
pna cijena 51.795,00 kuna bez PDV-a, plus PDV 25% u iznosu 
od 12.948,75 kn, što sveukupno iznosi 64.743,75 kuna (slovima: 
šezdesetčetiritisućesedamstočetrdesettri kuna i sedamdesetpet 
lipa) godišnje.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-18
Jastrebarsko, 7. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“ broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi idejnog rješenja i 

dizajna Godišnjaka Grada Jastrebarskog za 2012. 
godinu

Članak 1.
Za pružanje usluga izrade idejnog rješenja i dizajna Godiš-

njaka Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, za Grad Jastrebarsko, 
sklopit će se Ugovor s dizajn studijem “FRANETIĆ” iz Jastre-
barskog, Cvetković 22, OIB: 35199490452. Cijena usluge iznosi 
16.000,00 kn, plus PDV 25% u iznosu od 4.000,00 kn, što sveu-
kupno iznosi 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna).

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-19
Jastrebarsko, 7. veljače, 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o nabavi opreme za božićnu i 

novogodišnju rasvjetu

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o nabavi opreme za 

božićnu i novogodišnju rasvjetu u Gradu Jastrebarskom, s trgo-
vačkim društvom VISTA TEAM d.o.o., Marsovo polje 12, 52100 
Pula, OIB: 52458271204, zastupano po direktorici Moiri Barle-
ssi.

II.
Za nabavu opreme utvrđene točkom I. ovog Zaključka Grad 

Jastrebarsko će isplatiti trgovačkom društvu VISTA TEAM 
d.o.o., Marsovo polje 12, 52100 Pula, iznos od 12.705,00 kn 
(dvanaesttisućasedamstopetkuna i nula lipa) u što je uključen i 
PDV od 25%.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 310-02/12-01/15
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 6. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta 

na području Grada Jastrebarskog u 2013. godini

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o održavanju nerazvr-

stanih cesta na području Grada Jastrebarskog u 2013. godini s 
trgovačkim društvom „CESTE JASTREBARSKO“ d.o.o. iz Ja-
strebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47, OIB:10339976418.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarsko.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-12
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09), i članka 2. Odluke 
o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 03/12), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o ponovnom raspisivanju Natječaja za davanje u 

zakup poslovnog prostora u vlasništvu  
Grada Jastrebarskog

I.
Ponovno se raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog – prikupljanjem za-
tvorenih pisanih ponuda, koji se nalazi unutar društvenog doma, 
Gorica Svetojanska bb u Gorici Svetojanskoj, površine 85 m2, na 
k.č.br. 4031, k.o. Sveta Jana.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, web 
stranici Grada i oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog.

KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-9
Jastrebarsko, 17. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donio je

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode 

Jastrebarsko d.o.o. za rekonstrukciju i produžetak 
glavnog voda vodovoda

I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć T.D. Vode Jastre-

barsko d.o.o. za rekonstrukciju i produžetak glavnog voda vodo-
voda uz Dom zdravlja u Jastrebarskom. 

Rekonstrukcijom i produžetkom glavnog voda vodovoda uz 
Dom zdravlja osigurat će se kvalitetnija vodoopskrba tog dijela 
grada Jastrebarskog.

II.
Troškovi rekonstrukcije i produžetka glavnog voda vodovo-

da iz st. I. ovog Zaključka iznose, prema internoj situaciji Voda 

Jastrebarsko d.o.o. br.13/0001 od 15.siječnja 2013., 107.561,97 
kn, pa će Grad Jastrebarsko isplatiti sredstva u ukupnom iznosu 
od 100.000,00 kn, kao kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Ja-
strebarskog za 2013. godinu, broj konta: 386 Kapitalne pomoći, 
kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja komu-
nalno-vodnih građevina, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel za 
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove, sukladno Programu gradnje komunalnih 
vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2013. go-
dinu, stavak I.: Gradnja građevina za javnu vodoopskrbu, točka 
2.: Produžeci i rekonstrukcije glavnog voda vodovoda.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 100.000,00 

kn (slovima: stotinutisuća kuna i nula lipa) doznačit će se u ko-
rist žiro-računa Vode Jastrebarsko d.o.o u Raiffeisenbank Austria 
d.d., broj žiro-računa 2484008-1101514353, najkasnije do 15.ve-
ljače 2013. godine.

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će 

Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno ure-
đenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-7
Jastrebarsko, 17. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09), članka 2. i članka 
20. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 03/12), obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o poništenju Natječaja o davanju u zakup poslovnog 

prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog

I.
Poništava se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora 

u vlasništvu Grada Jastrebarskog – prikupljanjem zatvorenih pi-
sanih ponuda (Zaključak: KLASA: 022-06/12-01/29, URBROJ: 
238/12-02-12-11, od 30. kolovoza 2012.g.) koji se nalazi unutar 
društvenog doma, Gorica Svetojanska bb u Gorici Svetojanskoj, 
površine 85 m2 zbog okolnosti što Natječaj nije uspio stoga što 
je u jedinoj prispjeloj ponudi ponuđena cijena zakupnine, koja je 
manja od početne.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, web 
stranici Grada i oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog.
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KLASA: 022/06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-8
Jastrebarsko, 17. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata 

za Radničku cestu u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Parcelacijskog 

elaborata za Radničku cestu u Jastrebarskom s trgovačkim druš-
tvom KOGRAD –promet d.o.o, iz Zagreba, Zadarska ulica 75/3, 
zastupanog po direktoru Zdenku Kordiću, ing.geod.

II.
Ugovorena vrijednost usluge iz točke I. ovog Zaključka izno-

si 13.500,00 kn (slovima: trinaesttisućapetsto kuna) uvećano za 
iznos PDV-a 25% od 3.375,00 kn, odnosno sveukupno 16.875,00 
kn (slovima: šesnaesttisućaosamstosedamdesetpet kuna i 00 lipa).

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u 

„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 936-02/13-01/1
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), i članka 4. Odluke o 
davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih i dru-
gih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog“ broj: 2/09), obnašatelj dužnosti gradona-
čelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli prostora na privremeno korištenje  

DVD- u Belčići, Belčići bb

I.
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Belčići, Belčići bb, do-

djeljuje se na privremeno korištenje prostor ukupne površine od 
80 m2, u Društvenom domu Belčići, Belčići bb, koji se nalazi na 

k.č.br. 3417/1 ukupne površine 232 čhv i č.k.br. 3417/3 ukupne 
površine 160 čhv.

Prostor iz stavka 1. ove točke, dodjeljuje se bez naknade.

II.
Uvjeti, prava i obveze koje proizlaze iz dodjele prostora 

navedenog u točki I. ovog Zaključka na privremeno korištenje, 
utvrdit će se Ugovorom o davanju na privremeno korištenje pro-
stora, između Grada Jastrebarskog i DVD Belčići.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) obnašatelj dužnosti 
Gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izradi Posebne geodetske 

podloge za nerazvrstanu cestu u Donjoj Reki, 
Jastrebarsko

I. 
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Posebne geo-

detske podloge za nerazvrstanu cestu u Donjoj Reki, Jastrebar-
sko, s trgovačkim društvom „GPU – geodetski projektni ured“ 
d.o.o. iz Jastrebarskog, Antuna Mihanovića 14, zastupanog po 
vlasniku Tomislavu Rubiniću. 

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka 

isplatiti će se iznos od 15.045,00 kuna (slovima: petnaesttisuća-
četrdesetpet kuna) uvećano za PDV 25% u iznosu od 3.761.25 
kn, odnosno sveukupno iznos od 18.806,25 kn (slovima: osamna-
esttisućaosamstošest kuna i dvadesetpet  lipa).

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-15
Jastrebarsko, 7. veljače 2013.
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Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izvođenju radova zaštite 

arheoloških istraživanja kod mrtvačnice i crkve Svete 
Ane u Gorici Svetojanskoj

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju radova za-

štite arheoloških istraživanja kod mrtvačnice i Crkve Svete Ane 
u Gorici Svetojanskoj sa trgovačkim društvom KADUCEJ d.o.o. 
iz Splita, Borisa Papandopula 27, zastupanog po direktoru Josipu 
Burmazu, dipl. arheolog.

II.
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka izno-

si 10.100,00 kn (slovima: desttisućasto kuna) uvećano za iznos 
PDV-a 25% od 2.525,00 kn, odnosno sveukupno 12.625,00 kn 
(slovima: dvanaesttisućašestodvadesetpet kuna i 00 lipa).

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/13-01/05
URBROJ: 238/12-02-13-12
Jastrebarsko, 13. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata 
prema Detaljnom planu uređenja „Pečkarica“ za k.č. 

br. 1388/4, k.o. Jastrebarsko

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Parcelacijskog 

elaborata za  k.č. br. 1388/4 k.o. Jastrebarsko, sukladno Detalj-
nom planu uređenja „Pečkarica“ s Geodetskom poslovnicom, 
Donji Desinec 85a, Jastrebarsko, zastupane po vlasniku Darku 
Dugiću.

II.
Ugovorena vrijednost usluge iz točke I. ovog Zaključka izno-

si 9.312,00 kn (slovima: devettisućatristodvanaest kuna) uvećano 
za iznos PDV-a od 25% u iznosu od 2.328,00 kn, odnosno sve-
ukupno, 11.640,00 kn (slovima: jedanaesttisućaošestočetrdeset 
kuna i 00 lipa).

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 7. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 6. Programa potpore poljoprivredi i ru-
ralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, (Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 10/12) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 
07/09.), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o sufinanciranju premije 

osiguranja za plastenike i staklenike, stočarsku 
proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkom CROATIA 
OSIGURANJE d.d., Filijala Zagreb, Trg bana Josipa 

Jelačića 13, Zagreb

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o sufinanciranju premi-

je osiguranja za plastenike i staklenike,stočarsku proizvodnju,  te 
usjeve i  nasade poljoprivrednika s područja Grada Jastrebarskog 
u 2013. godini s tvrtkom CROATIA OSIGURANJE d.d., Filijala 
Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 13, Zagreb.

II.
Sufinanciranje iznosi 25% bruto premije osiguranja po sva-

koj zaključenoj polici osiguranja.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, 
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: sufinanci-
ranje elementarnih nepogoda, konto: 352.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 
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KLASA: 022-06/13-01/05
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 13. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, Zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Sanjkaškom klubu  

Plešivica 1907.

I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 30.000,00 kn 

(tridesettisuća kuna) Sanjkaškom klubu Plešivica 1907., Plešivi-
ca 62, 10 450 Jastrebarsko u svrhu organizacije 106. sanjkaškog 
kupa i 2. prvenstva Hrvatske u sanjkanju na prirodnim stazama.

II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u proračunu Gra-

da Jastrebarskog za 2013. godinu, razdjel 04, aktivnost: turi-
zam, osnovni račun: 381, a isplatit će se na žiro račun korisnika 
broj: 2360000-1101634230, otvoren kod Zagrebačke banke, i to 
15.000,00 kuna po zaključivanju Ugovora o namjenskom kori-
štenju sredstava, a 15.000,00 kuna nakon dostavljenog izvješća 
o utrošku sredstava.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-5
Jastrebarsko, 13. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09)  obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Sporazuma o znanstveno-razvojnoj 

suradnji s Ekonomskim fakultetom u Rijeci

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum o znanstveno-razvoj-

noj suradnji s Ekonomskim fakultetom u Rijeci u svrhu održivog 
i uravnoteženog razvitka Grada Jastrebarskog.

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/46
URBROJ: 238/12-03-10-14
Jastrebarsko, 21. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima i postupku sufinan-
ciranja cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učeni-
cima srednjih škola („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 06/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), obnašatelj dužnosti grado-
načelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o visini sufinanciranja cijene mjesečne/godišnje 
karte za javni cestovni i željeznički međumjesni 

prijevoz učenicima srednje škole s područja Grada 
Jastrebarskog u razdoblju od 01. veljače 2013.  

do 30. lipnja 2013. godine

I.
Utvrđuje se visina sufinanciranja cijene mjesečne/godišnje 

karte za javni međumjesni cestovni i željeznički prijevoz uče-
nicima srednje škole s područja Grada Jastrebarskog, koji su te-
meljem Odluke Grada Jastrebarskog ostvarili pravo na sufinan-
ciranje cijene prijevoza, u razdoblju od 01. veljače 2013. do 30. 
lipnja 2013. godine u iznosu od 25%.

II.
Sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka osigurana su 

u proračunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu u Programu 
javnih potreba u društvenim djelatnostima, Program: Srednjoš-
kolsko i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje cijene 
prijevoza.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 17. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o sufinanciranju prijevoza 

učenika srednjih škola s Autotransport Karlovac d.d. 
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I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o sufinanciranju prije-

voza učenika srednjih škola s Autotransport Karlovac d.d., Ga-
žanski trg 8, Karlovac.

II.
Sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka osigurana su 

u proračunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu u Programu 
javnih potreba u društvenim djelatnostima, Program: Srednjoš-
kolsko i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje cijene 
prijevoza.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 17. siječnja 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09), a u svezi sa člankom 
22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 33/12) ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Aneksa Ugovora 

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Aneks Ugovora s Centrom za 

socijalnu skrb Jastrebarsko, kojim će se urediti međusobna prava 
i obveze, vezano uz isplatu novčane pomoći za podmirenje troš-
kova stanovanja.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u prora-

čunu Grada Jastrebarskog, u Programu javnih potreba u društve-
nim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. go-
dinu, Program: Socijalna zaštita, Aktivnost: Stanovanje - Pomoć 
nezaposlenim osobama.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 17. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09), obnašatelj dužnosti 

gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o nabavi računala i računalne 

opreme s Evolare d.o.o., Starjak 12, 10370 Dugo Selo

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o sklapanju ugovora o 

nabavi računala i računalne opreme s Evolare d.o.o., Starjak 12, 
10370 Dugo Selo.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u prora-

čunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’

KLASA: 030-03/13-01/1
URBROJ: 238/12-02-13-2
Jastrebarsko, 21. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj donaciji Dobrovoljnom vatrogasnom 

društvu Novaki

I.
Odobrava se kapitalna donacija Dobrovoljnom vatrogasnom 

društvu Novaki u iznosu od 70.000,00 kn (slovima: sedamde-
settisuća kuna) u svrhu adaptacije Vatrogasnog doma.

II.
Odobrena kapitalna donacija isplatit će se na žiro račun: 

2390001-1100027060 otvoren kod Hrvatske poštanske banke na 
ime Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novaki, Novaki Petro-
vinski 44, Jastrebarsko nakon što između ovlaštenih osoba Grada 
Jastrebarskog i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novaki bude 
sklopljen Ugovor o namjenskom korištenju sredstava, kojim će 
ugovorne strane utvrditi međusobna prava i obveze.

III.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka su osigurana u prora-

čunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,  u Programu javnih 
potreba u društvenim djelatnostima, program: Javni red i sigur-
nost, aktivnost: Usluge protupožarne zaštite – kapitalne donacije.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 214-05/13-01/1
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 25. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o sufinanciranju cijene 

srednjoškolskim iskaznica sa  „Samoborček“ d.o.o., 
„Samoborček tours“ d.o.o. i „Autoturist Samobor“ 

d.o.o.

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o sufinanciranju cijene 

srednjoškolskim iskaznica sa „Samoborček“ d.o.o., „Samobor-
ček tours“ d.o.o. i „Autoturist Samobor“ d.o.o.

II.
Sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka osigurana su 

u proračunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu u Programu 
javnih potreba u društvenim djelatnostima, Program: Srednjoš-
kolsko i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje cijene 
prijevoza.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-12-12
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Ani Novosel

I.
Odobrava se financijska potpora Ani Novosel, Plešivička 8, 

Jastrebarsko, u iznosu od 2.500,00 kn (dvijetisućepetsto kuna), 
u svrhu podmirivanja dijela troška studentske prakse u Piacenzi, 
Italija.

II.
Navedeni iznos uplatit će se na tekućeg računa 2340009-

3215685392 otvoren kod Privredne banke, na ime Ana Novosel, 
iz proračunske rezerve. 

III.
Obvezuje se Ana Novosel da Upravnom odjelu za društvene 

djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odo-
brenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. srpnja 2013.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-10
Jastrebarsko,  31. siječnja 2013. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju Programa javnih potreba u kulturi na području 
Grada Jastrebarskog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog”, broj 10/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebar-
skog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09), obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o isplati autorskog honorara s 
glazbenicima Tomislavom Novakom i Krešimirom 

Oremušem

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će ugovore o isplati autorskog 

honorara s glazbenicima Tomislavom Novakom i Krešimirom 
Oremušem, u svrhu održanog koncerta na gradskoj manifestaciji 
“Noć muzeja 2013” u petak, 25. siječnja 2013.

II.
Za isplatu autorskih honorara odobravaju se financijska sred-

stva u iznosu od 1.500,00 kn (tisućupetsto kuna) uz pripadajući 
porez i prirez.

III.
Odobrena financijska sredstva osigurana su u proračunu Gra-

da Jastrebarskog za 2013. godinu.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-7
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
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broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Dijabetičkom društvu 

Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora Dijabetičkom društvu Ja-

strebarsko u iznosu od 7.000,00 kn (sedam tisuća kuna), u svrhu 
organiziranja 3. Susreta klubova i udruga dijabetičara grada Za-
greba i Zagrebačke županije.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u 

društvenim djelatnostima za 2013. godinu, Program: Socijalna 
zaštita - tekuće donacije udrugama, a isplatit će na žiro račun 
2390001-1100345105 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na 
ime Dijabetičkog društva Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, Jastre-
barsko.

III.
Obvezuje se Dijabetičko društvo Jastrebarsko da Upravnom 

odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi iz-
vješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. 
ožujka 2013.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori DVD-u Stankovo  

- kupnja instrumenta

I.
Odobrava se financijska potpora DVD-u Stankovo u iznosu 

od 4.000,00 kn (četiritisuće kuna), u svrhu kupnje instrumenta 
(baritona) za potrebe puhačkog orkestra DVD-a Stankovo. 

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima 
za 2013. godinu, Program: Javni red i sigurnost, AKTIVNOST: 
Usluge protupožarne zaštite - tekuće donacije, a uplatit će se na 
žiro račun 2390001-1100027998 otvoren kod Hrvatske poštanske 
banke, na ime DVD-a Stankovo, Stankovo 58, Jastrebarsko.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-13
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa jav-
nih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 10/12) ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Jastrebovoj družini 

I.
Odobrava se financijska potpora Jastrebovoj družini u iznosu 

od 4.000,00 kn (četiritisuće kuna), u svrhu izrade i postavljanja 
spomen-ploče na kući u Cvetkoviću u kojoj se rodio hrvatski du-
hovni velikan Stjepan Bakšić.  

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, Programom javnih potreba u kulturi, AKTIVNOST: Dje-
latnost udruga u kulturi - tekuće donacije, a uplatit će se na žiro 
račun 2340009-1110453521 otvoren kod Privredne banke, na ime 
Jastrebove družine, Kolodvorska 14, Jastrebarsko.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-8
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od 
zaraznih bolesti ( Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09 ) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09.), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada 
Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ODLUKU  
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, 
dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite 

pučanstva od zaraznih bolesti za  2013. godinu na 
području Grada Jastrebarskog

Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezno 
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preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije ( u daljnjem 
tekstu: DDD ) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na 
području Grada Jastrebarskog u 2013. godini. 

Članak 2.
DDD mjere primjenjuju se na cjelokupnom području Grada 

Jastrebarskog, a sukladno prijedlogu Programa mjera zaštite pu-
čanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije , dezinsekcije i dera-
tizacije na području Grada Jastrebarskog kojeg predlaže Zavod 
za javno zdravstvo Zagrebačke županije za svaku kalendarsku 
godinu. 

Članak 3.
Prijedlog Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bo-

lesti - dezinfekcije , dezinsekcije i deratizacije za području Grada 
Jastrebarskog, Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije 
dostavlja na usvajanje Gradonačelniku Grada Jastrebarskog, naj-
kasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Članak 4.
Izbor ovlaštenog izvoditelja DDD mjera vrši se provedbom 

postupka Javne nabave sukladno Zakonu. Stručni nadzor provodi 
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Provodi se kon-
tinuirano tijekom cijele godine na cjelokupnom području Grada 
Jastrebarskog. Inspekcijski nadzor obavljaja nadležna sanitarna 
inspekcija.

Članak 5.
Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih 

mjera DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti osiguravaju se iz Proračuna Grada Jastrebarskog za: 

a) stambene i poslovne zgrade u vlasništvu Grada te pripada-
juća zemljišta, pod uvjetom da nisu dani u najam, 

b) javne prometne površine, zelene površine i parkove, nasi-
pe vodotoka, 

c) napuštena domaćinstva, 
d) neuređena odlagališta otpada. 

Članak 6.
Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih 

mjera DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti osiguravaju vlasnici odnosno posjednici za: 

a) domaćinstva i privatne posjede, privatne kuće, stambene 
zgrade, 

b) poslovne objekte, poslovne prostore i ustanove. 

Članak 7.
Sredstva za stručni nadzor nad provedbom preventivnih i ob-

veznih preventivnih DDD kao posebnih mjera iz Članka 5., 6., 
i 7., osigurat će se u Proračunu Grada Jastrebarskog za tekuću 
godinu. 

Članak 8.
Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD kao posebnih mjera zaštite 

pučanstva od zaraznih bolesti, mora izvršiti povjereni posao u 
skladu sa važećim propisima, općim i posebnim uvjetima i pra-
vilima struke. 

Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 

„ Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.“

KLASA: 022-06/13-01/ 03 
URBROJ: 238/12-02-13-11
Jastrtebarsko 31. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) i članka 6. Odluke o 
radnom vremenu službenika i namještenika u upravnim tijelima 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 03/11), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o organizaciji radnog vremena

I.
Odobrava se organizacija radnog vremena od četrdeset (40) 

sati tjedno za Jelenu Škrabe, vježbenicu u Upravnom odjelu za 
društvene djelatnosti na način kako slijedi:

RADNI DAN UREDSKO RADNO VRIJEME
ponedjeljak 13.00 – 16.00 sati
utorak 13.00 – 17.00 sati
srijeda 9.00 – 14.00 sati
četvrtak 9.00 – 14.00 sati
petak 13.00 – 16.00 sati

RADNI DAN RADNO VRIJEME SA STRANKAMA
ponedjeljak 9.00 – 13.00 sati
utorak 9.00 – 13.00 sati
srijeda 14.00 – 18.00 sati
četvrtak 14.00 – 18.00 sati
petak 9.00 – 13.00 sati

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/4
URBROJ: 238/12-02-13-13
Jastrebarsko, 7. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Športskoj zajednici  

Grada Jastrebarskog

I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu do 4.000,00 kn (če-

tiritisuće kuna), Športskoj zajednici Grada Jastrebarskog,  Stro-
ssmayerov trg 13, 10 450 Jastrebarsko u svrhu provedbe projekta 
„Besplatno vježbanje za ljude treće životne dobi – Zlatna dob“
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II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u proračunu Gra-

da Jastrebarskog za 2013. godinu u Programu javnih potreba u 
športu na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, aktiv-
nost: Šport – tekuće donacije športskim društvima, a isplatit će se 
na žiro račun broj: 2360000-1101481392 koji glasi na ime Šport-
ske zajednice Grada Jastrebarskog.

III.
Obvezuje se Športska zajednica Grada Jastrebarskog da 

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog 
dostavi izvješće o utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom 
do 1. kolovoza 2013. godine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-11
Jastrebarsko, 07. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Športskoj zajednici Grada 

Jastrebarskog

I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu do 6.000,00 kn 

(šesttisuća kuna), Športskoj zajednici Grada Jastrebarskog, Stro-
ssmayerov trg 13, 10 450 Jastrebarsko u svrhu provedbe projekta 
„Tjelesno vježbanje za djecu dječjeg vrtića Radost“

II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u proračunu Gra-

da Jastrebarskog za 2013. godinu u Programu javnih potreba u 
športu na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, aktiv-
nost: Šport – tekuće donacije športskim društvima, a isplatit će se 
na žiro račun broj: 2360000-1101481392 koji glasi na ime Šport-
ske zajednice Grada Jastrebarskog. 

III.
Obvezuje se Športska zajednica Grada Jastrebarskog da 

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog 
dostavi izvješće o utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom 
do 1. kolovoza 2013. godine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-12
Jastrebarsko, 7. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori DVD-u Stankovo  

- nabava uniformi

I.
Odobrava se financijska potpora DVD-u Stankovo u iznosu 

od 4.239,37 kn (četiritisuće dvjestotridesetidevet kuna i tridese-
tidevet lipa), u svrhu nabave radnih odijela za žensko odijeljenje 
DVD-a Stankovo.  

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima 
za 2013. godinu, Program: Javni red i sigurnost, AKTIVNOST: 
Usluge protupožarne zaštite - tekuće donacije, a uplatit će se na 
žiro račun 2390001-1100027998 otvoren kod Hrvatske poštanske 
banke, na ime DVD-a Stankovo, Stankovo 58, Jastrebarsko.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-10
Jastrebarsko, 7. veljače 2013. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
 o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom društvu 

Sveta Jana

I.
Odobrava financijska potpora Kulturno umjetničkom društvu 

Sveta Jana u iznosu od 5.079,38 kn (pettisućasedamdesetidevet 
kuna i tridesetiosam lipa) u svrhu najma narodnih nošnji za go-
stovanje u Kanadi.

II.
Navedeni iznos uplatit će se na žiro račun 2402006-

1400003746 otvoren kod Erste banke, poziv na broj: 2012-0149-
0120, a koji glasi na ime MCUK – Posudionica i radionica na-
rodnih nošnji, Ulica baruna Trenka 1, 10 000 Zagreb iz proračuna 
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Grada Jastrebarskog, Programa javnih potreba u kulturi, aktiv-
nost: Djelatnost udruga u kulturi – ostale tekuće donacije.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-9
Jastrebarsko, 7. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 
broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika donosi  

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori DVD-u Čabdin  

– proslava 15 godina tamburaškog orkestra

I.
Odobrava se financijska pomoć Dobrovoljnom vatrogasnom 

društvu Čabdin u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), u svrhu 
financiranja organizacije proslave 15 godina djelovanja tambu-
raškog orkestra.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima 
za 2013. godinu, Program: Religijske, kulturne i druge službe – 
Ostale nespomenute usluge, a uplatit će se na žiro račun 2360000-
1101475005 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Princess Ja-
strebarsko, Vučković d.o.o., Cvetković 85 a, Jastrebarsko.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/05 
URBROJ: 238/12-02-13-8 
Jastrebarsko, 13. veljače 2013. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 
broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika donosi  

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Osnovnoj školi “Ljubo Babić’’ – 

osiguranje učeničkih prometnih jedinica

I.
Odobrava se financijska potpora Osnovnoj školi “Ljubo Ba-

bić’’ u iznosu od 1.579,50 kn (tisuću i petstosedamdesetidevet 
kuna i pedest lipa), u svrhu financiranja grupnog osiguranja učeni-
ka uključenih u prometne jedinice u školskoj godini 2012./2013.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima za 
2013. godinu, Program: Sufinanciranje dodatnih potreba u osnov-
nom obrazovanju, AKTIVNOST: Školska prometna jedinica, a 
uplatit će se na žiro račun 2360000-1101535085, na ime Osnovne 
škole “Ljubo Babić’’, Jastrebarsko.  

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/05 
URBROJ: 238/12-02-13-7 
Jastrebarsko, 13. veljače 2013. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju Programa javnih potreba u kulturi na području 
Grada Jastrebarskog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog’’, broj 10/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebar-
skog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) obna-
šatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika donosi  

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju knjige “Plešivici s ljubavlju’’

I.
Odobrava se financijska potpora DVD-u Plešivica u iznosu 

od 15.000,00 kn (petnaesttisuća kuna), u svrhu sufinanciranja 
knjige “Plešivici s ljubavlju’’.

II.
Odobrena financijska sredstva osigurana su proračunom Gra-

da Jastrebarskog za 2013. godinu, Programom javnih potreba u 
kulturi – Djelatnost udruga u kulturi – Programi/projekti udruga 
u kulturi.

III.
Odobrena financijska potpora isplatit će se nakon što između 

ovlaštenih osoba Grada Jastrebarskog i DVD-a Plešivica bude 
zaključen Ugovor o financijskoj potpori kojim će ugovorne stra-
ne utvrditi međusobna prava i obveze.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/05 
URBROJ: 238/12-02-13-6 
Jastrebarsko, 13. veljače 2013. 
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Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 
bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09) i članka 48. Statu-
ta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o donošenju Programa mjera zaštite pučanstva od 

zaraznih bolesti - preventivne i obvezne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije na području Grada 

Jastrebarskog za 2013. godinu

Članak 1.
Donosi se Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bole-

sti - preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizaci-
je na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, na prijedlog 
Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije od 31. siječnja 
2013. godine.

Članak 2.
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - preven-

tivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na po-
dručju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu čini prilog i sastavni 
je dio ovog Zaključka.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/5
URBROJ: 238/12-02-13-10
Jastrebarsko, 13. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih 
bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09) i članka 48. Statu-
ta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o donošenju Provedbenog plana preventivne i obvezne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području 
Grada Jastrebarskog za 2013. godinu

Članak 1.
Donosi se Provedbeni plan preventivne i obvezne dezinfekci-

je, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Jastrebarskog za 
2013. godinu, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Zagrebač-
ke županije od 31. siječnja 2013. godine.

Članak 2.
Provedbeni plan preventivne i obvezne dezinfekcije, dezin-

sekcije i deratizacije na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu čini prilog i sastavni je dio ovog Zaključka.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/5 
URBROJ: 238/12-02-13-11
Jastrebarsko, 13. veljače 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.



25. veljače 2013. SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG Broj 2 - Stranica 43

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o donošenju II. ciljanih izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona  
Jalševac“ u Jastrebarskom 21

2. Odluka o donošenju V. ciljanih izmjena i dopuna  
Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra 
Jastrebarskog“ 22

3. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim  
strankama za 2013. godinu 22

4. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama  
Statuta Grada Jastrebarskog 23

AKTI GRADONAČELNIKA
1. Plan nabave za proračunsku 2013. godinu 24

2. Odluka o poništenju 25

3. Odluka o poništenju 26

4. Odluka o poništenju 27

5. Odluka o poništenju 27

6. Zaključak o sklapanju II. Aneksa Ugovora o građenju, 
KLASA: 433-01/12-01/07, URBROJ: 238/12-02-12-34  
od 13. srpnja 2012. godine 28

7. Odluka o odabiru 28

8. Odluka o poništenju 29

9. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju  
inGDMS sustava za upravljanje dokumentacijom 29

10. Plan Prijma u službu u upravna tijela Grada  
Jastrebarskog za 2013. godinu 30

11. Zaključak o dodjeli na privremeno korištenje prostora-
zgrade kina u vlasništvu Grada Jastrebarskog Centru  
za kulturu Jastrebarsko 30

12. Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju i  
održavanju integralnog informacijskog sustava 31

13. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi idejnog  
rješenja i dizajna Godišnjaka Grada Jastrebarskog  
za 2012. godinu 31

14. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi opreme  
za božićnu i novogodišnju rasvjetu 31

15. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju  
nerazvrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog  
u 2013. godini 31

16. Zaključak o ponovnom raspisivanju Natječaja za  
davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu  
Grada Jastrebarskog  32

17. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D.  
Vode Jastrebarsko d.o.o. za rekonstrukciju i  
produžetak glavnog voda vodovoda 32

18. Zaključak o poništenju Natječaja o davanju u zakup 
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog 32

19. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog 
elaborata za Radničku cestu u Jastrebarskom 33

20. Zaključak o dodjeli  prostora na privremeno korištenje 
DVD-u Belčići, Belčići bb 33

21. Zaključak o sklapanju ugovora o izradi Posebne  
geodetske podloge za nerazvrstanu cestu u Donjoj Reki, 
Jastrebarsko 33

22. Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju radova  
zaštite arheoloških istraživanja kod mrtvačnice i  
crkve Svete Ane u Gorici Svetojanskoj 34

23. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog 
elaborata prema DPU „Pečkarica“ 34

24. Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju  
premije osiguranja za plastenike i staklenike, stočarsku 
proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkom CROATIA 
OSIGURANJE d.d., Filijala Zagreb, Trg bana Josipa 
Jelačića 13, Zagreb 34

25. Zaključak o financijskoj potpori Sanjkaškom klubu  
Plešivica 1907. 35

26. Zaključak o sklapanju Sporazuma o znanstveno- 
razvojnoj suradnji s Ekonomskim fakultetom u Rijeci 35

27. Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne/ 
godišnje karte za javni cestovni i željeznički međumjesni 
prijevoz učenicima srednjih škola s područja Grada 
Jastrebarskog u razdoblju od 01. veljače 2013.  
do 30. lipnja 2013. godine 35

28. Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju  
prijevoza učenika srednjih škola Autotransport  
Karlovac d.d. 35

29. Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora 36

30. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi računala i 
računalne opreme s Evolare d.o.o., Starjak 12,  
10 370 Dugo Selo 36

31. Zaključak o kapitalnoj donaciji Dobrovoljnom  
vatrogasnom društvu Novaki 36

32. Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju  
cijene sredonjoškolskih iskaznica sa „Samoborček“  
d.o.o., „Samoborček tours“ d.o.o. i „Autoturist  
Samobor“ d.o.o. 37

33. Zaključak o financijskoj potpori Ani Novosel 37

34. Zaključak o sklapanju Ugovora o isplati autorskog  
honorara s glazbenicima Tomislavom Novakom i 
Krešimirom Oremušem 37

35. Zaključak o financijskoj potpori Dijabetičkom društvu 
Jastrebarsko 38

36. Zaključak o financijskoj potpori DVD-u Stankovo 
-kupnja instrumenta 38

37. Zaključak o financijskoj potpori Jastrebovoj družini 38

38. Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj  
dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih  
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti  
za 2013. godinu na području Grada Jastrebarskog  38

39. Zaključak o organizaciji radnog vremena 39
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40. Zaključak o financijskoj potpori Športskoj zajednici  
Grada Jastrebarskog  39

41. Zaključak o financijskoj potpori Športskoj zajednici  
Grada Jastrebarskog 40

42. Zaključak o financijskoj potpori DVD-u Stankovo 
-nabava uniformi 40

43. Zaključak o financijskoj potpori Kulturno umjetničkom 
društvu Sveta Jana 40

44. Zaključak o financijskoj potpori DVD-u Čabdin 
-proslava 15 godina tamburaškog orkestra 41

45. Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi  
„Ljubo Babić“-osiguranje učeničkih prometnih  
jedinica 41

Izdavač: Grad Jastrebarsko - Urednica Maja Lovretin, dipl. iur. - List izlazi prema potrebi.
Tisak: Naklada Slap, Jastrebarsko, Dr. F. Tuđmana 33.

46. Zaključak o sufinanciranju knjige  
„Plešivici s ljubavlju“ 41

47. Zaključak o donošenju Programa mjera zaštite  
pučanstva od zaraznih bolesti-preventivne i obvezen 
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području  
Grada Jastrebarskog za 2013. godinu 42

48. Zaključak o donošenju Provedbenog plana preventivne 
i obvezene dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na 
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu 42


